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АНОТАЦІЯ
Мережевізація та інтелектуалізація глобальної економіки 

є однією з ключових характеристик трансформації світової 
економічної системи. В цьому контексті зростання глобальної 
конкурентоспроможності країни визначається також здатністю 
інтегруватися у глобальні ланцюги створення доданої вар-
тості, виробляти готову продукцію з високою часткою доданої 
вартості та експортувати таку продукцію в результаті впрова-
дження нових технологій, організаційних, маркетингових, про-
дуктових інновацій, що неможливо без цілісної довгостроко-
вої державної підтримки та скоординованої співпраці бізнесу, 
держави та інновацій. В статті доведено негативну тенденцію 
щодо скорочення рівня наукоємності вітчизняного ВВП, що об-
межує розвиток інноваційних процесів в Україні та негативно 
впливає на макроекономічну динаміку в цілому. Обґрунтова-
но, що задля трансформації сировинного характеру економіки 
України на високотехнологічний та інноваційний, збільшення 
та підтримки високої інноваційної активності та забезпечення 
високих темпів економічного зростання держава має збільшу-
вати частку ВВП на наукові дослідження і розробки та кількість 
науковців, що стане важливим фактором забезпечення еконо-
мічного зростання в Україні. 

Ключові слова: глобальна конкурентоспроможність, інте-
лектуалізація, науково-інноваційна складова економіки, науко-
ємність ВВП, витрати на наукові дослідження і розробки, висо-
котехнологічний експорт, глобальні ланцюги доданої вартості. 

АNNOTATION
Influenced by the COVID-19 pandemic and the economic 

turmoil caused by Russia's full-scale war in Ukraine, key global 
trends in the world economy, such as intellectualization, digitaliza-
tion and networking, are being transformed and intensified. In this 
context, the growth of the country's global competitiveness is also 
determined by the ability to integrate into global value chains, pro-
duce finished products with a high share of added value and export 
such products as a result of new technologies, organizational, mar-
keting, product innovations with coordinated cooperation between 

business, government and innovation. The article proves the neg-
ative trend of reducing the level of knowledge intensity of domes-
tic GDP, which limits the development of innovation processes in 
Ukraine and has a negative impact on macroeconomic dynamics 
in general. Outdated production structure, low level of R&D ex-
penditures in Ukraine and declining innovation activity of domestic 
enterprises have led to a trend of low presence of Ukraine in the 
world market of high-tech products. It is substantiated that in order 
to transform the raw materials character of Ukraine's economy into 
high-tech and innovative, increase and maintain high innovation 
activity and ensure high rates of economic growth, the state should 
increase the share of GDP for research and development and the 
number of scientists, which will be an important factor of ensuring 
economic growth in Ukraine. The author confirms the significant 
statistical dependence of Ukraine's GDP and the dependence of 
the volume of sold innovative products of industrial enterprises on 
the cost of research and development. In these conditions, innova-
tion can be a trigger for economic growth, which will be reflected in 
the intellectualization of the economy, increasing productivity, cre-
ating new jobs and opportunities in the corporate sector, and glob-
ally ensure the adaptation of the economy to new global trends. 
Ukraine has significant potential for the creation of an innovative 
high-tech export-oriented economy with active state support and 
the development of a progressive national research and innovation 
system.

Key words: global competitiveness, intellectualization, sci-
entific and innovative component of the economy, innovation, 
research and development costs, high-tech exports, global value 
chains. 

Постановка проблеми. Трансформаційні про-
цеси у світовій економіці, що посилюються під 
впливом глобальної фінансової та політичної 
нестабільності мають дуалістичний характер, 
адже, з одного боку, загострюють конкуренцію 
на міжнародних ринках, а з іншого, модернізу-



10

Випуск 2(31) 2022

Класичний приватний університет

ючи бізнес-середовище сприяють пошуку нових 
інноваційних детермінант економічного зрос-
тання та підвищення конкурентоспроможності. 
Сучасним важелем отримання конкурентних 
переваг на міжнародних ринках стають іннова-
ції та високі технології. Україна, попри наявні 
інституційні, економічні, фінансові та безпеко-
ві проблеми, має значний потенціал розвитку 
та підвищення конкурентоспроможного високо-
технологічного експорту та входження до гло-
бальних ланцюгів доданої вартості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми та тенденції розвитку науково-ін-
новаційних засад національних економік, 
підвищення глобальної конкурентоспромож-
ності, стимулювання високотехнологічного 
експорту знайшли відображення у працях та-
ких зарубіжних та вітчизняних науковців як 
Е. Фелпс, А. Бріс, К. Каболіс, О.Б. Саліхова, 
І.Ю. Матюшенко, С.І. Князєв, М.С. Локтіоно-
ва, В.М. Геєць, а також у звітах таких міжна-
родних організацій як Всесвітній економічний 
форум (ВЕФ), Міжнародний інститут розвитку 
менеджменту (IMD), Світовий банк (СБ), Між-
народний валютний фонд (МВФ), ЮНКТАД, 
Організація економічного співробітництва та 
розвитку (OECD) та багатьох інших. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Подальшого дослідження 
потребують питання ролі саме наукової та ін-
новаційної складових на повоєнне економічне 
відновлення національної економіки в умовах 
глобальної конкуренції, поглибленої науково-
інноваційної кооперації на державному та кор-
поративному рівнях.  

Формулювання цілей статті. Метою дослі-
дження є комплексне узагальнення позицій 
України в глобальних рейтингах конкуренто-
спроможності та інноваційності, а також в об-
ґрунтуванні пріоритетності розвитку науково-
інноваційної складової національної економіки 
в контексті глобальних тенденцій та викликів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням здобутих наукових ре-
зультатів. Поглиблення асиметрій у процесах 
економічної глобалізації та інтеграції, цифро-
візації та інтелектуалізації актуалізували необ-
хідність оцінювання корпоративної та держав-
ної спроможності впроваджувати технологічні 
та нетехнологічні інновації. Інноваційний по-

тенціал та інноваційну спроможність України 
можливо проаналізувати з огляду на її конку-
рентні позиції у таких авторитетних міжнарод-
них рейтингах як Світовий рейтинг конкуренто-
спроможності (IMD), Глобальний інноваційний 
індекс, Рейтинг цифрової конкурентоспромож-
ності (IMD), Індекс інновацій Агентства Блум-
бер, Глобальний індекс конкурентоспроможнос-
ті талантів (GTCI) (табл. 1).

Динаміка рейтингів України щодо спромож-
ності до інновацій за 2014–2021 рр. дозволяє 
зробити висновок про відсутність активної по-
літики та проривів у підтримці інноваційної ді-
яльності як державою, так і бізнесом. Основою 
української інноваційної конкурентоспромож-
ності є людський капітал, вища освіта, а та-
кож знання й результати наукових досліджень.  
Однак слабкі державні інституції, несприятли-
ве середовище для ведення інноваційного бізне-
су та недружня фінансова система заважають 
розкриттю підприємницького потенціалу, ство-
рюють перешкоди для комерціалізації іннова-
цій та їх впливу на зростання ВВП [5, с. 4]. 

Сучасний розвиток світової економіки визна-
чається інтенсивним зростанням рівня інтелек-
туалізації як праці, так і засобів виробництва, 
що дозволяє створювати нові якісні конкурен-
тоспроможні товари та послуги з високою част-
кою доданої вартості. Визначальним елементом 
в ланці створення такої продукції є знання та 
носії цього знання – інтелектуальний капітал 
країни. Економіка знань – є безальтернатив-
ним стратегічним напрямом для розвитку як 
суспільства, так і держави. Для України транс-
формація застарілої сировинної економіки в 
сучасну інтелектуальну є вкрай актуальною. 
У цих умовах надзвичайно важливу роль віді-
грає оцінювання спроможності країн до освоєн-
ня передових/проривних технологій та впрова-
дження пов’язаних з ними як технологічних, 
так і нетехнологічних інновацій [6]. Застаріла 
структура виробництва, низький рівень витрат 
на НДДКР в Україні та зниження інноваційної 
активності вітчизняних підприємств зумовили 
тенденцію до низької присутності України на 
світовому ринку високотехнологічної продукції 
(рис. 1). 

Значним резервом для прискореного по-
воєнного економічного зростання може стати 
активізація науково-інноваційної складової 

Таблиця 1
Результативність інноваційної діяльності України у міжнародних рейтингах

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Світовий рейтинг конкурентоспроможності 
(IMD) 49 60 59 60 59 54 55 54

Рейтинг цифрової 
конкурентоспроможності (IMD) 50 59 59 60 58 60 58 54

Глобальний інноваційний індекс 63 64 56 50 43 47 45 49
Індекс інновацій 49 33 41 42 46 53 56 58
Глобальний індекс 
конкурентоспроможності талантів (GTCI) 71 66 66 69 61 63 66 61

Джерело: складено автором на основі [1–4]
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національної економіки, що підтверджує сут-
тєва статистична залежність ВВП України та 
залежність обсягів реалізованої інноваційної 
продукції промислових підприємств від витрат 
на виконання наукових досліджень і розробок 
(НДіР) (рис. 2, рис. 3). На основі кореляцій-
но-регресивного аналізу побудовано відповідні 
лінійні регресійні рівняння, що дозволили ви-
явити інтенсивний вплив витрат на виконання 
НДіР на ВВП України (коефіцієнт кореляції,  
r = 0,986) та на обсяги реалізованої інновацій-
ної продукції вітчизняних промислових підпри-
ємств (коефіцієнт кореляції, r = 0,91). Так, ко-
ефіцієнт детермінації (RІ) засвідчив, що зміна 
обсягів ВВП України на 97% (рис. 2), а обсягів 
реалізованої інноваційної продукції промисло-
вих підприємств на 83% (рис. 3) визначають-
ся зміною обсягів витрат на НДіР. Збільшен-
ня витрат на НДіР на 1 млн. грн. призведе до 
зростання ВВП майже на 322 млн. грн. і вод-
ночас збільшення на 1% сприятиме зростанню 
частки обсягів реалізованої інноваційної про-
дукції вітчизняних промислових підприємств  
майже на 9%.

Глобалізація та сучасні технології зв'язку 
створюють можливості для існування та роз-
витку успішних інноваційних підприємств і 
кластерів, навіть попри загальну технологічну 
відсталість, низьку купівельну спроможність 
споживачів та територіальну віддаленість, че-
рез включення у міжнародні ланцюжки ство-
рення доданої цінності (вартості). Це пози-
тивно відобразиться на розвитку переважної 
більшості сфер економіки та надасть додаткові 
можливості для вітчизняних малих і серед-
ніх підприємств. До того ж інновації здатні 
масштабуватися, що найкраще реалізується на 

загальносвітовому ринку, в якому частка ві-
тчизняного сектору наразі становить 0,12%. 
Сучасний стан інноваційної діяльності є на-
слідком відсутності стратегічного бачення та 
послідовної політики щодо переведення Украї-
ни на інноваційний шлях розвитку, формуван-
ня національної інноваційної екосистеми, яка 
забезпечувала б його реалізацію і підвищува-
ла розвиток інноваційної культури в державі, 
використовуючи, крім фінансових, інші ме-
ханізми розвитку інноваційної діяльності [9]. 
Україна має значний потенціал для створення 
інноваційної експортно-орієнтованої конкурен-
тоспроможної економіки. Для цього необхідно 
забезпечити підтримку у вигляді більш актив-
ної скоординованої урядової політики та про-
гресивної національної інноваційної системи, 
а також налагодити результативну співпрацю 
між наукою, бізнесом та державою. Фірми ма-
ють ставати новаторами, отримуючи доступ до 
державного наукового потенціалу. Для того, 
щоб забезпечити швидке економічне зростан-
ня (яке згодом дозволить фінансувати передові 
фундаментальні та прикладні розробки), при-
кладна наука зараз в першу чергу має бути зо-
середжена на сферах, де можлива кооперація із 
бізнесом та якнайшвидше впровадження інно-
ваційних технологій [10]. Для формування під-
ґрунтя для інноваційного розвитку економіки 
та задля досягнення зазначених цілей необхід-
но активізувати та прискорити імплементацію 
стратегічних програм розвитку високотехно-
логічних галузей промисловості [11], а саме:  
1) Офіс Високих Технологій (High Tech Office) 
як інструмент підтримки інноваційних проек-
тів; 2) розвиток експортно-орієнтованої іннова-
ційної екосистеми; 3) Цифровий порядок ден-

Рис. 1. Ключові науково-інноваційні показники України

Джерело: побудовано автором на основі [7] 
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ний для України (Digital Agenda); 4) залучення 
інноваційних ТНК (Welcome MNC) – програма 
заохочення та залучення світових високотех-
нологічних лідерів до розвитку виробництва, 
проведення наукових досліджень та створення 
робочих місць в Україні; 5) «Високотехноло-
гічна нація» (High Tech Nation) – програма по-
пуляризації високих технологій, науки і тех-
ніки серед громадян України, зокрема, серед 
молоді.

Саме науково-інноваційний потенціал має 
стати одним з драйверів економічного відро-
дження та зростання та, у свою чергу, спри-
яти розвитку усіх сфер економіки, зокрема й 
промисловості та аграрного сектору. Україна 
має низку конкурентних переваг, які дозво-

ляють їй успішно виробляти інтелектуальні 
продукти, найвигідніші з яких – це інновації, 
передусім (але не тільки) науково-технічного 
характеру. Основою української інноваційної 
конкурентоспроможності має стати людський 
капітал, а також знання й результати науко-
вих досліджень. Їх ефективна реалізація в 
Україні з можливістю виходу на світові ринки 
сприятиме розвитку та економічному віднов-
ленню країни [9].

Висновки дослідження. За даними Світового 
Банку [12], війна лише збільшила зростаюче за-
непокоєння через різке глобальне уповільнення 
темпів розвитку, зростання інфляції та заборго-
ваності, а також стрімкий ріст рівня бідності. 
За прогнозами МВФ [13, с. 6, 150], глобальне 

Рис. 2. Залежність ВВП України  
від витрат на виконання наукових досліджень і розробок за 2010–2020 роки

Джерело: побудовано автором на основі [7; 8]

Рис. 3. Залежність обсягів реалізованої інноваційної продукції промислових підприємств  
від витрат на виконання наукових досліджень і розробок в Україні за 2000–2020 роки

Джерело: побудовано автором на основі [7; 8]
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зростання світової економіки сповільниться з 
приблизно 6,1% в 2021 році до 3,6% в 2022 і 
2023 роках, а обсяги світової торгівлі (товара-
ми та послугами) з 10,1% в 2021 році до 5% та 
4,4% в 2022 та 2023 роках відповідно. В цих 
умовах саме інновації можуть стати тригером 
економічного зростання країн, що відобража-
тиметься у інтелектуалізації економіки, підви-
щенні продуктивності праці, створенні нових 
робочих місць та можливостей в корпоративно-
му секторі, а в глобальному масштабі забезпе-
чити адаптацію економіки до нових глобальних 
трендів. Україна має значний потенціал для 
створення інноваційної високотехнологічної 
експортно-орієнтованої економіки за умови ак-
тивної державної підтримки та розбудови про-
гресивної національної науково-інноваційної 
системи.
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